
ताांदऱूाचा एक दाणा 
एक गणणतीम रोककथा  

 

डभेी  



काशी लऴााऩलूी बायतातीर एका याज्मात एक याजा याज्म कयीत 

शोता. तो स्लत:रा अत्मांत फधु्दीभान आणण न्मामप्रिम वभजत शोता. 
ऩण दयलऴी ळतेकमाांनी काढरेरे वला प्रऩक तो स्लत:च्मा कोठायात 

जभा कयामरा राप्रलत अवे. एका लऴी याज्माांत दषु्काऱ ऩडरा तेव्शा 
याजाने रोकाांना ताांदऱू द्मामरा नकाय ददरा. रोकाांची उऩावभाय 

झारी.  

याज्माभधे 'याणी' नालाची एक चतुय भरुगी यशात शोती. ततने 
याजावाठी काशी चाांगरे काभ केल्मालय याजाने ततरा फक्षषव 

भागण्माव वाांगगतरे. याणी म्शणारी ततरा ऩदशल्मा ददलळी ताांदऱाचा 
एकच दाणा ददरा जाला. आणण ऩढुच ेतीव ददलव, ित्मेक ददलळी 
आदल्मा ददलळी ददरेल्मा दाण्माच्मा दपु्ऩट दाणे ददरे जाले. तीव 

ददलवाऩमांत ित्मेक ददलळी दाण्माांची वांख्मा दपु्ऩट शोत अवल्माभऱेु, 

दाण्माांची वांख्मा १ अब्ज झारी. मा िकाये याणीन ेयाजारा जाणलनू 

ददरे, फधु्दीभान ल न्माम प्रिम याजा कवा अवामरा शला.  
डभेीन ेशी गोष्ट खूऩच यांजक केरी आशे.  





ताांदऱूाचा एक दाणा 
एक गणणतीम रोककथा 
भयाठी : गागी रागू   

 





ळकेडो लऴााऩलूी 
बायतातीर एका याज्मात 

एक याजा याज्म कयीत 

शोता. आऩण फधु्दीभान ल 

न्मामप्रिम आशोत अवा 
त्मारा आत्भप्रलश्लाव 

शोता....जवा ित्मेक 

याजारा अवामरा शला.  



त्माच्मा याज्मात रोक 

ताांदऱाची ळतेी कयीत 

अवत. त्माने काढरेल्मा 
आदेळानवुाय ित्मेक 

ळतेकमााने ळतेातीर प्रऩक 

याजाकड ेआणून ददर े

ऩादशजे. याजाने जनतरेा 
लचन ददर ेकी, "भी 
भाझ्मा कोठायात धान्म 

जतन कयीन, म्शणजे 
दषु्काऱात कुणालय 

उऩावभायीची लेऱ मेणाय 

नाशी."  



दय लऴी वला ळतेकयी 
त्माांच्मा ळतेातीर 

जलऱ जलऱ वला धान्म 

याजाच्मा कोठायात 

जभा कयीत शोत.े 



फयीच लऴ ेताांदऱाचे उत्ऩन्न 

चाांगरे मेत शोत.े ळतेकयी 
त्माांचे प्रऩक याजाच्मा 
कोठायात जभा कयीत शोत.े 

याजाचे कोठाय धान्माने 

बरून गेरे. ित्मेक लऴी रोक 

स्लत:कड ेपायच थोड ेताांदऱू 

जलऱ ठेलीत अवत.  



ऩण एका लऴी ताांदऱाचे प्रऩक 

नेशभीवायखे आर ेनाशी. 
दषु्काऱ ऩडरा. रोकाांजलऱ 

नाशी याजारा देण्मावाठी 
ताांदऱू शोत,े ना स्लत:ची बकू 

बागप्रलण्मावाठी...... 



याजाच्मा भांत्रीभांडऱातीर 

भांत्र्मानी याजारा प्रलनांती 
केरी की याजाने जनतरेा 
ददरेल्मा लचनानवुाय 

कोठायातीर ताांदऱू जनतरेा 
खाण्मावाठी द्मामरा शलेत.  

 

"नाशी," याजा म्शणारा. 
"कोण जाणे दषु्काऱ ककती 
काऱ दटकेर? भाझ्माजलऱ 

ऩयेुवे धान्म अवरेच ऩादशजे. 
ठीक आशे, भी लचन ददर े

शोत,े ऩण याजाची उऩावभाय 

झारी नाशी ऩादशजे."  



काऱ ऩढेु वयकत शोता. रोक 

उऩावभायीने भयत शोत.े ऩण 

याजाने कुणाराशी धान्म ददरे 
नाशी.  



एक ददलव याजाने आसा केरी 
की दयफायाांतीर रोकावाठी 
भेजलानीचे आमोजन 

कयण्मात माल.े दषु्काऱी 
ऩरयस्स्थतीभऱेु, दयफायातीर 

रोकावाठी भेजलानीचे 
आमोजन याजाने कयालमाव 

शल ेअव ेयाजारा लाटत शोत.े  

 

ताांदऱुाने बयरेरी दोन 

ऩोती  रादनू याजाचा वेलक 

कोठायाऩावनू याजभशाराकड े

तनघारा. 



गालातल्मा एका भरुीने, 

याणीन,े ताांदऱाचे दाणे 

ऩोत्मातनू गऱताांना ऩादशर.े  

ती धालत शत्तीजलऱ गेरी.  
ल शत्तीफयोफय चार ूरागरी. 
ऩोत्मातनू ऩडणाये तादऱू ततने 

आऩल्मा ऩयकयात गोऱा केरे. 
ततच्मा डोक्मात एक कल्ऩना 
आरी.  



भशाराच्मा जलऱ 

आल्मालय 

ऩशायेकयी  ओयडरा, 
'थाांफ, चोयटी !  
शे ताांदऱू घेऊन कुठे 

चाररी आशेव?"  

 

"भी चोयी नाशी केरी! भी 
चोय नाशी. शे ताांदऱू तय 

ऩोत्मातनू गऱत शोत.े त े

भी जभलनू याजारा ऩयत 

कयामरा आर ेआशे." 



याजाने याणीने केरेल्मा 
चाांगल्मा काभाफद्दर ऐकरे. 

याजाने याणीरा दयफायाांत 

आणण्माची आसा ददरी. 
 

"भाझी लस्त ुभरा 
िाभाणणकऩणे ऩयत 

केल्माफद्दर भरा तरुा फक्षषव 

द्मामचे आशे" याजाने याणीरा 
वाांगगतरे. 

"भग, तरुा काम शल ेआशे?  

भी लचन देतो की त ूभागशळर 

त ेतरुा शभऱेर."  



"भशायाज, आऩल्माकडून भी 
काम फक्षषव घेणाय? तयी 
वधु्दा आऩल्मारा भरा काशी 
द्मामचे अवेर तय पक्त 

ताांदऱाचा एक दाणा द्माला,” 

याणी म्शणारी. 
 

"ताांदऱाचा एक दाणा?" 

याजाने आश्चमाचककत शोऊन 

प्रलचायरे. एका याजारा 
ळोबेर अव ेफक्षषव भरा तरुा 
द्मामचे आशे." 



"ठीक आशे, भशायाज," आता 
तभुची इच्छा आशे तय आऩण 

भरा भाझे फक्षषव मािकाये 

द्माले. आज तमु्शी भरा एक 

दाणा द्मा. ऩण ऩढुीर ३० 

ददलव ित्मेक ददलळी 
आदल्मा ददलवाच्मा दपु्ऩट 

दाणे द्मा. म्शणजे ऩदशल्मा 
ददलळी १, दवुमाा ददलळी २, 

ततवमाा ददलळी ४, ऩाचव्मा 
ददलळी ८..... मािकाये ३० 

ददलव! 



"श.....! भरा शे पायच 

भाभरुी फक्षषव लाटत े

....ऩण तझु्मा इच्छेिभाणे 

तरुा शे फक्षषव शभऱेर..!"  

याजा म्शणारा.  
आणण याजाने याणीरा एक 

ताांदऱूाचा दाणा फक्षषव 

ददरा.  



दवुमाा ददलळी याणीरा 
ताांदऱाचे २ दाणे ददर ेगेरे. 

 

ततवमाा ददलळी ४ दाणे...... 



९व्मा ददलळी याणीरा २५६ 

दाणे देण्मात आर.े 

आताऩमांत याणीरा एकूण 

५११ दाणे देण्मातआरे शोत.े  

त ेऩये भठूबयशी नव्शत.े  

 

"शी भरुगी िाभाणणक आशे, 

ऩण चतयू नाशी" याजाचा 
वभज झारा."  

जे ताांदऱू ततने ऩयकयात 

जभा केरे शोत ेत ेऩण 

माऩेषा जास्त शोत.े तचे 

ततने घेतरे अवत ेतयी 
तीरा पामदा झारा अवता" 



फायाव्मा ददलळी याणीरा 
२०४८ दाणे शभऱार.े 

तयेाव्मा ददलळी ४०९६ दाणे, 

जे एक बाांड ेबरून झार.े  



१६ व्मा ददलळी यीणीरा 
एका थैरीभधून ३२७६८ 

दाणे ददर ेगेरे.  

आताऩमांत याणीरा  
२ थैल्मा बरून दाणे 

शभऱारे शोत.े  



"दपु्ऩट केल्माभऱेु भाझ्मा 
अऩेषेऩेषा मा भरुीरा 
जास्त दाणे शभऱत आशेत," 

याजारा लाटर.े "ऩण शे 

फक्षषव पाय भोठे अवचू 

ळकत नाशी."  



२०व्मा ततरा  ददलळी 
याणीरा १६ थैल्मा बरून 

ददल्मा गेल्मा.  
 

आणण २१व्मा ददलळी ततरा 
१०४८५६६ (दशा राख 

अठे्ठचाऱीव शजाय ऩाचळ े

वशावष्ट) दाणे शभऱारे.  

इतक्मा दाण्माांनी एक ऩोत े

बरून गेरे. 



२४ व्मा ददलळी याणीरा 
८३८८६०८ (त्रामळी राख 

अठ्ठाप्रलव शजाय वशाळ े

आठ) दाणे बेट ददर ेगेरे. 

मा दाण्माांनी ८ थैल्मा 
बयल्मा.  
 

याजाकडीर शयणाांच्मा 
ऩाठीलरून मा थैल्मा 
याणीकड ेऩाठप्रलण्मात 

आल्मा.  





२७व्मा ददलळी ६४ गोणी घेऊन 

जाण्मावाठी ३२ फरैाांचा 
उऩमोग केरा गेरा.  
आता भात्र याजा घाफयरा. 
"ताांदऱाचा एक दाणा लाढत 

जाऊन पायच भोठी वांख्मा 
झारी. ऩण भरा मा भरुीच े

ऩणूा फक्षषव द्मामराच शल,े 

जव ेएखादा याजा देईर." 



२९ ददलवाऩमांत याजाच्मा 
दोन कोठायातीर धान्म ददरे 
गेरे.  















३०व्मा, ळलेटच्मा ददलळी २५६ 

शत्तीलय ऩोती रादनू 

याजाच्मा ळलेटच्मा  
४ काठायातीर  धान्म याणीरा 
ददर ेगेरे. मा दाण्माांची वांख्मा 
शोती ५३३८७०९१२ ! 



वला शभऱून याणीरा एक 

अब्जाशून जास्त ताांदऱू दाणे 

शभऱारे. आता याजाकड ेकाशीच 

धान्म शळल्रक यादशर ेनाशी. 
"मा ताांदऱूाचे त ूकाम कयळीर? 

भाझ्माजलऱ आता काशीच 

ळल्रक नाशी," याजा म्शणारा. 
"शे ताांदऱू भी बकेूने व्माकूऱ 

झारेल्मा रोकाांना देईन." 

याणीन ेवाांगगतरे. "ऩण तमु्शी 
जय भरा लचन ददर ेकी माऩढेु 

ळतेकमााकडून जरूयीइतकेच 

धान्म घेईन, तय भी 
तभुच्मावाठी एक ऩोत े

तभुच्मावाठी ठेलनू जाईन.” 

"भी लचन देतो," याजा 
म्शणारा.  









उलायीत आमषु्म याजान े

खयोखयीच एक फधु्दीभान 

आणण न्मामप्रिम याजा 
म्शणून व्मततत 

केर.े....जव ेएखाद्मा 
याजान ेव्मततत कयालमाव 

शल.े 





चालर के एक दाने वे एक अयफ दानों तक 
चालर के एक दाने वे एक अयफ दानों तक 

दिन 1 

1 

चावल का 
िाना  

दिन 2 

2 

चावल के िाने 

दिन 3 

4 

चावल के िाने 

दिन 4 

8 

चावल के िाने 

दिन 5 

16 

चावल के िाने 

दिन 6 

32 

चावल के 
िाने 

ददन 7 

64 

चालर के दाने 

ददन 8 

128 

चालर के दाने 

ददन 9 

256 

चालर के दाने 

ददन 10 

512 

चालर के दाने 

दिन 11 

1024 

चावल के 
िाने 

ददन 12 

2048 

चालर के दाने 

ददन 13 

4096 

चालर के दाने 

ददन 14 

8192 

चालर के दाने 

ददन 15 

16384 

चालर के दाने 

दिन 16 

32758 

चावल के 
िाने 

ददन 17 

65536 

चालर के दाने 

ददन 18 

131072 

चालर के दाने 

ददन 19 

262144 

चालर के दाने 

ददन 20 

524288 

चालर के दाने 

दिन 21 

1048576 

चावल के 
िाने 

ददन 22 

2097152 

चालर के दाने 

ददन 23 

4194304 

चालर के दाने 

ददन 24 

8388608 

चालर के दाने 

ददन 25 

16777216 

चालर के दाने 

दिन 26 

3354432 

चावल के 
िाने 

  

ददन 27 

67108864 

चालर के दाने 

ददन 28 

134217728 

चालर के दाने 

ददन 29 

268435456 

चालर के दाने 

ददन 30 

536870912 

चालर के दाने 

तादऱूाच्मा एका दाण्माऩावनू एक अब्ज दाण्माऩमांत..... 
ित्मेक ददलळी याणीरा, आदल्मा ददलवाऩेषा दपु्ऩट ताांदऱूाचे दाणे शभऱत शोत.े 

फघ ूमा िकाये दाण्माांची वांख्मा ककती लेगाने अब्जाऩमांत गेरी.  
 याणीरा एकूण ककती ताांदऱाचे दाणे शभऱार े? शे जाणून घेण्मावाठी मा वला 

वांख्माांची फेयीज कया. शी वांख्मा आशे...१०७३७४१८२३, 
 अथाात एक अब्जाशून अगधक .... 




